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ABSTRAK 

Perpustakaan di Era Industri 4.0 tidak hanya menyediakan layanan berupa koleksi tercetak dan 
koleksi digital saja, namun dilengkapi dengan teknologi mutakhir seperti artificial intelligence, big 
data, dan internet of things, serta fasilitas untuk berkolaborasi, bekerja sama, dan berkarya seperti co-
working space dan maker space. Namun ada fasilitas lain yaitu Repair Café (bahasa Indonesia = Kafe 
Reparasi). Konsep Repair Café ini cukup mirip dengan maker space, namun yang membedakan di sini 
adalah Repair Café merupakan komunitas sosial yang bekerja gotong royong dalam memperbaiki 
suatu barang dan menginovasikannya lagi. Penelitian ini membahas mengenai implementasi Repair 
Café yang cocok untuk perpustakaan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
literatur. Pada hasil dan pembahasan dibahas mengenai Repair Café dan terutama perannya di 
perpustakaan sehingga bisa bermanfaat bila diimplementasikan di perpustakaan umum. 
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PENDAHULUAN 

Seiring dengan berjalannya waktu layanan perpustakaan bisa memberikan hal baru selain 
berupa buku serta koleksi elektronik dan fasilitas selain ruang baca, ruang main, dan ruang 
internet. Di era industri 4.0 sebuah organisasi atau instansi dituntut selain mengetahui ilmu 
pengetahuan dan teknologi muthakhir, juga harus bisa mewadahi anggotanya untuk menjalin 
kerjasama, kolaborasi, berinovasi, dan berkarya bersama. Perpustakaan Umum sebagai pusat 
informasi bagi masyarakat sekitarnya harus sadar akan hal itu. 

Pergantian konsep layanan perpustakaan mulai ke arah perpustakaan yang melakukan 
kolabirasi dengan para pengguna maupun antara penguna dengan pengguna. Kolaborasi yang 
bisa digunakan seperti melakukan sebuah pekerjaan secara bersama-sama agar pekerjaannya 
bisa selesai lebih cepat dan efisien waktu serta adanya terjalin komunikasi antar pengguna 
yang menimbulkan interaksi sosial yang intens. Oleh karena itu perpustakaan harus 
membangun sebuah wadah yang bisa memadukan hal itu sehingga tidak hanya menyediakan 
informasi tapi disediakan juga sarana untuk melakukan sebuah pekerjaan secara bersama.  

Repair café merupakan konsep baru yang bisa dikolaborasikan dengan layanan perpustakaan 
sehingga selain mencari informasi juga bisa melakukan sebuah pekerjaan bersama dengan 
memprbaiki sebuah barang yang telah rusak sehingga barang tersebt bisa digunakan kembali. 
Konsep ini bisa diterapkan oleh perpustakaan umum baik itu di daerah ringkat 
kabupaten/kota atau provinsi. Kenapa harus perpustakaan umum? Karena di sinilah semua 
pengguna dari semua kalangan masyarakat baik dari segala tingkat ekonomi dan profesi yang 
berbeda ada. Hal ini memberikan sebuah keuntungan kolaborasi yang sangat potensial dan 
bisa memberikan solusi baik secara konsep dan tindakan. 

  

TINJAUAN LITERATUR 

Co-WorkingSpace dan MakerSpace 

Co-workingmerupakanimplementasi inovasi dalam dunia kerja tentang gaya atau konsep 
kerja yang melibatkan lingkungan bekerja bersama, atmosfir yang ada pada co-working 
tercipta berdasarkan adanya rasa empati terhadap dunia kerja yang monoton seperti pada 
kantor dan berbagai macam kegiatan mandiri. Tidak seperti di lingkungan kantor pada 
umumnya, co-working biasanya tidak digunakan oleh organisasi yang sama. Biasanya 
menarik untuk bekerja di rumah profesional, kontraktor independen, atau orang-orang yang 
sering melakukan perjalanan yang akhirnya bekerja dalam isolasi relatif biasanya disebut 
freelancer.(Perdana et al., 2015) pada Co-working space pekerja memiliki waktu yang tak 
lagi dibatasi oleh jam kerja pada umumnya, ia bebas memilih waktu dan suasana tempatnya 
sendiri. Dengan begitu proses pengerjaan suatu produk akan terpantau dengan baik, 
mengingat tempat yang digunakan untuk bekerja bukan milik satu organisasi, dalam hal ini 
para pekerja terdesar untuk berpikir lebih keras dengan memanfaatkan fasilitas dan 
kenyamanan yang telah dibentuk oleh pembuat atau penyedia Co-working space.(Valentina 
Kris Utami, 2014) 
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Maker Spacemerupakan jejaringsosial yang dibuat khusus bagi para individu-individu 
pembuat produk. Setiap individu berkumpul membahas sebuah produk yang akan dibuat. 
Tujuannya adalah untuk menghubungkan para pembuat produk dengan yang lain, serta 
berbagi info proyek, mengikuti proyek yang lain, ataupun berkolaborasi.Maker Space 
Familiar di negara Amerika dan Inggris. Terdapat sebuah tempat khusus yang didesain 
khusus bagi orang yang ingin mencoba untuk berkreasi. Kegiatan Makerspace selain 
mencoba mengutak- atik barang yang sudah ada bisa juga membuat kreasi baru yang 
mungkin belum pernah terbayangkan sebelumnya. (Mursyid, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Co-Working Space Block 71, Setiabudhi, Jakarta Selatan 
Sumber : https://id.techinasia.com/daftar-coworking-space-di-jakarta-indonesia 

Gambar 2 : Indoestri Maker Space, Cengkareng, Jakarta Barat 
Sumber : https://blog.kitabisa.com/bts-made-in-indoestri/ 
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Perpustakaan Umum 

Di setiap kota maupun daerah terdapat perpustakaan sebagai wahana masyarakat untuk 
belajar, rekreasi, menelusuri informasi, dan tentunya rileksasi. Itulah yang dinamakan 
perpustakaan umum. Perpustakaan tersebut haruslah berfungsi dengan baik dari segi layanan 
maupun fasilitasnya agar banyak masyarakat yang berdatangan. Perpustakaan umum sebagai 
pusat informasi yang menyediakan pengetahuan dan informasi siap akses bagi masyarakat 
haruslah mempunyai dasar kesamaan akses tanpa memandang perbedaan apapun seperti 
suku, umur, ras, gender, agama, kebangsaan, dan status sosial (Sudarsono, 2006). 

Kemudian definisi lain yaitu perpustakaan umum merupakan salah satu jenis perpustakaan 
yang berdiri di suatu kota disebut dengan Perpustakaan Kota/Kabupaten. Perpustakaan ini 
diperuntukkan bagi masyarakat luas di daerah kabupaten/kota sebagai sarana pembelajaran 
sepanjang hayat, tanpa membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi, dan 
gender(Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2011) 

 

Perpustakaan Era Industri 4.0 

Transformasi perpustakaan tentu harus dilakukan mengingat kita sudah berada di era industri 
4.0. Di era ini banyaknya teknologi jenis baru seperti artificial intelligence, big data, serta 
IoT (Internet of things) yang tentu bisa diaplikasikan di perpustakaan masa kini. Namun tak 
hanya itu saja. Perpustakaan diharapkan menjadi tempat kreatifitas dan sharing hingga 
menyediakan fasilitas penunjang menuju revolusi industri ke--4 bagi masyarakat (Putrawan, 
2018). Dengan adanya fasilitas seperti co-working space dan maker space,perpustakaan bisa 
dikatakan siap menghadapi era industri 4.0, karena memberikan ruang publik untuk 
masyarakat agar bisa bekerjasama, berkarya, dan berinovasi. 

Repair Café(Kafe Reparasi) 

Ketika ada barang rusak, sebagian masih ada harapan jika kerusakan tersebut tidak tergolong 
fatal. Kita bisa melakukannya sendiri maupun bersama orang lain misalnya komunitas. 
Repair Café (atau dibahasa Indonesia kan Kafe Reparasi) merupakan salah satu komunitas 
yang menyediakan jasa reparasi bersama. Dalam website resminya disebutkan, 

Repair Cafés are free meeting places and they’re all about repairing things 
(together). In the place where a Repair Café is located, you’ll find tools and 
materials to help you make any repairs you need. On clothes, furniture, 
electrical appliances, bicycles, crockery, appliances, toys, et cetera. You’ll 
also find expert volunteers, with repair skills in all kinds of fields.(Repair 
Cafe, c2018) 

Dari definisi diatas dikatakan bahwa kafe ini bukanlah kafe biasa yang hanya melayankan 
minuman kopi atau teh saja, melainkan kafe yang isinya adalah orang - orang yang 
mempunyai inovasi, pekerja keras, dan mau bekerja sama dalam hal gotong royong 
membantu memperbaiki suatu barang yang rusak, guna menurunkan tingkat sampah. Semua 
orang - orang yang bekerja di sana bersifat kerja sosial. Ketika ada seseorang yang memiliki 
barang rusak dan dia membawanya ke Repair Cafe, maka volunteer di sana akan langsung 
mengajak ia untuk memperbaikinya bersama, dengan demikian ilmu si-pengguna barang 
tersebut akan bertambah. 



Seminar Nasional Prodi Ilmu Perpustakaan UM  
Literasi Digital dari Pustakawan untuk Merawat Kebhinekaan 
Malang, 10 Oktober 2018 
 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam makalah ini penulis menggunakan metode penelitian studi literatur dengan pendekatan  
kualitatif. Studi literatur adalah encari referensi teori yang relevan dengan kasus atau 
permasalah yang ditemukan. Maka studi literatur cenderung memperoleh sebuah data dan 
teori yang bersumber dari buku yang ada keterkaitan dengan permasalah yang sedang 
dibahas. Sumber referensi yang di pakai seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian dan 
referensi online yang kredibel dan valid. Tujuan dari penggunaan studi literatur adalah untuk 
memperkuat permasakah yang sedang dibahas dan sebagai teori yang digunakan sebagai 
landasan tentang repair café yang ada diperpustakaan umum. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan literatur yang 
relevan yaitu sebuah menggunakan dokumenserta berkaitan dengan permasalahan yang akan 
di bahas. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu serta bentuk dokumen 
tersebut seperti tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono,2013). 
Menurut Bogdan (dalam Sugiyono: 2013) menyebutkan bahwa hasil penelitian juga semakin 
krebidel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik danseni yang sudah ada. 
Literatur yang dipakai adalah data sekunder yaitu berupa sumber referensi buku, jurnal, 
artikel ilmiah dan lainnya.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Repair Café sebagai Kegiatan Sosial di Perpustakaan 

Kegiatan sosial bisa dilakukan bermacam – macam di perpustakaan. Dalam hal ini Repair 
Café berperan sangat baik di perpustakaan, mengingat perpustakaan terutama perpustakaan 
umum merupakan tempat masyarakat berkumpul untuk mencari ilmu pengetahuan dan 
bersosial. Komunitas jenis ini tentu saja bisa menarik masyarakat untuk datang ke 

Gambar 3 : Repair Café 
Sumber : http://www.charlottenewsvt.org/2017/11/01/transition-charlotte-host-

repair-cafe-nov-11/ 
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perpustakaan, karena ada hal yang unik yakni memperbaiki barang bersama. Masyarakat 
tentu akan senang dengan hal ini, karena saat barang yang mereka punya rusak, masih ada 
harapan untuk memperbaiki sehingga mengurangi pembuangan sampah. Selain itu mereka 
tidak butuh mengeluarkan biaya kepada vendor untuk memperbaiki barang, karena ini 
kegiatan sosial. Dengan itu perpustakaan bisa menjadi tempat bersosial, karena saling tolong 
menolong serta mendapat teman baru. 

Berinovasi dan Berkolaboarsi di Perpustakaan melalui Repair Café 

Sebelumnya telah dibahas mengenai perpustakaan di era industri 4.0, selain menjadi pusat 
informasi bagi masyarakat, perpustakaan bisa menjadi wadah masyarakat untuk berinovasi 
dan berkolaborasi bersama. Repair Café tentu bisa menjawab tantangan tersebut. 

Pada hakikatnya konsep Repair Café ini hampir mirip dengan maker space. Di dalamnya 
akan banyak orang yang berkarya, saling bantu membantu, dan berinovasi. Namun 
perbedaannya adalah maker space ini merupakan tempat untuk berkarya membuat barang 
dari konsep saja sampai jadi. Sedangkan Repair Café ini konsep di mana masyarakat 
berkolaborasi dan saling membantu untuk memperbaiki barang, jika bisa ditambahkan 
inovasi sedikit demi sedikit sehingga barang yang telah diperbaiki akan bisa menjadi lebih 
bagus dibanding sebelumnya. 

         Ketika seseorang mempunyai waktu luang ketika ada barang rusak, maka ia bisa 
membawanya ke repair café sehingga waktu luang bisa bermanfaat karena kita melalukan 
aktifitas dan berdampak positif bagi masyarakat. 

Menambah Brand Equity Perpustakaan dengan Keberadaan Repair Café  

         Dalam hal permerekan, brand equity sangatlah penting bagi produk atau jasa yang 
diperikan.Brand equity atau dalam bahasa Indonesia disebut ekuitas nilai yang berarti 
serangkaian aset dan kewajiban merek yang terkait dengan sebuah merek, nama dan 
simbolnya (Setiyaningrum, Jusuf, & Efendi, c2015). Berarti hal ini membahas seberapa 
kuatnya suatu merek sehingga diingat orang sebagai apa.  

         Perpustakaan tentu saja merupakan suatu brand dari produk dan jasa yang mereka 
berikan. Dengan adanya Repair Café yang berfungsi dengan baik, masyarakat akan terus 
mengingat perpustakaan tersebut sebagai perpustakaan yang memberikan kesempatan bagi 
masyarakat untuk bersosial, berkolaborasi bersama dengan cara memperbaiki barang dan 
menginovasikannya lagi bersama. 

Antara Repair Café, Co-Working Space, dan Maker Space 

Ketiga komunitas atau vendor tersebut pada dasarnya merupakan hal yang mempunyai 
kemiripan satu sama lain. Ketiganya merupakan tempat untuk bersosial, di mana masyarakat 
berkumpul satu dengan yang lain. Di dalam nya dilakukan kegiatan positif, repair café 
memperbaiki barang, lalu di maker space banyak orang berkarya, dan co-working space, di 
dalamnya terdapat banyak orang yang memiliki latar belakang berbeda, berkolaborasi, 
inovasi, dan berkarya bersama. 

         Perbedaannya adalah dari fungsinya. Repair Café mempunyai fungsi sebagai wadah 
bersama untuk gotong royong dalam memperbaiki barang. Kemudian maker space, yang 
berfungsi untuk mewadahi para pencipta unutk menciptakan produk. Terakhir pada umumnya 
maker space dan co-working space berbayar, sedangkan Repair Café tidak. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

         Perpustakaan Umum bisa mengimplementasikan Repair Café karena sangat bermanfaat 
bagi masyarakat yang ingin bersosial serta melakukan inovasi bersama. Pada hakikatnya 
Repair Café ini mirip dengan maker space. Namun perbedaannya adalah fungsinya yakni 
maker space sebagai tempat berkarya dari nol sedangkan Repair Café mereparasi barang 
yang telah rusak dan menginovasikannya. Bersosial, gotong royong untuk memperbaiki serta 
berinovasi bersama adalah peran dari keberadaan maker space. Selain itu Repair Café bisa 
menambah brand equity dari perpustakaan yang mengayominya, 

Saran 

1. Perpustakaan Umum di Indonesia bisa mengaplikasikan Repair Café sehingga 

masyarakat punya wadah untuk bersosial dan berinovasi bersama. 
2. Repair Café ini juga bisa diaplikasikan di Perpustakaan Institusi Pendidikan seperti 

sekolah dan universitas, mengingat kebanyakan pemuda mempunyai gagasan yang 

menarik dalam berkarya. 
3. Masyarakat bisa berperan aktif dalam pembentukan Repair Café ini 
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